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03 november

Rapport 1 mee

05 november

Oudergesprekken gr. 3 t/m 8

10 november

Oudergesprekken gr. 3 t/m 8

13 november

Petruspost

27 november

Petruspost

04 december

Continurooster 8.30-14.00 u.

Sinterklaasfeest

Bedankt!
Wat fijn om uw reacties te lezen over mijn aangekondigde vertrek per 1 januari 2021.
Kwaliteitskaart Onderwijs op Afstand
Tijdens de laatste MR vergadering hebben wij gesproken over de kwaliteitskaart: “Onderwijs op
Afstand”. In deze kwaliteitskaart leest u hoe wij omgaan en zijn omgegaan met onderwijs op
afstand de afgelopen maanden. Klik hier voor het document.
Plan van aanpak COVID-19 vervanging
Naast de kwaliteitskaart hebben wij ook nagedacht hoe wij de vervanging organiseren binnen
de kaders die wij daarvoor gesteld hebben. Ik beschrijf de kaders hieronder in verschillende
scenario’s:
Leerkracht is thuis met lichte klachten, kinderen werken vanuit huis.
De leerkracht laat zich testen op dag 1 en is in afwachting op testresulaat. De leerlingen
herhalen lesstof op Muiswerk, Basispoort of Gynzy (groep 1/2). De leerrkacht onderhoudt
contact via Social Schools tussen 10:00 – 14:00 uur, door te reageren op berichten. Eventueel
kan hiervoor ook Microsoft TEAMS worden ingezet door de leerkracht. Vanaf dag 2 t/m 4
(mocht de uitslag nog niet bekend zijn) dan werken de kinderen nog steeds met deze lesstof en
wordt er 1 leervideo gemaakt voor de kinderen in groep 3/4 en wordt er één online les per dag
gegeven in groep 5 t/m 8 via Microsoft Teams.
Leerkracht is ziek thuis, kan dus niet werken.
De directie probeert vervanging te regelen.
Als dit niet lukt dan gaan wij over op de volgende maatregelen:
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Leerkracht groep 1/2:
Kinderen van 4 jaar blijven thuis.
Groep 2 leerlingen komen wel naar school en worden verdeeld over de twee andere
kleutergroepen.
Leerkracht Groep 3 t/m 8:
Kinderen van deze groep blijven thuis (dag 1). Vervolgens gaan de leerkrachten van groep 3
t/m 8 wisselen van groep, zodat telkens een andere groep een dag thuis is. De leerlingen thuis
werken met muiswerk/basispoort.
Directie houdt bij welke groep thuis is geweest, zodat er een eerlijke verdeling ontstaat qua
lesuitval over de hele school.
Wij zullen de komende periode telkens met elkaar zoeken naar de best passende oplossing.
Maar met deze informatie weet u hoe wij zullen handelen, zodra er geen vervanging
beschikbaar is.
Naschoolse activiteiten
Binnenkort gaan ze weer van start de naschoolse activiteiten, op de laatste bladzijde van deze
PetrusPost leest u alle informatie. Veel plezier allemaal!
Sint Maarten
De traditionele lampionnenoptocht gaat dit jaar niet door in verband met de maatregelen
rondom Covid-19.

Rapport groep 3 t/m 8
Volgende week krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een aangepast rapport mee.
Op dit moment worden de laatste toetsresultaten van de CITO (groep 4 t/m 8) ingevoerd en
geanalyseerd. Wij geven u straks een uitdraai van de resultaten van uw zoon/dochter in het
extra rapport dat u op 3 november mee naar huis krijgt. In groep 3 zijn nog geen CITO toetsen
afgenomen, wij schrijven wel iets over de ontwikkeling tot nu toe. Op 5 en 10 november kunt u
in gesprek via TEAMS met de leerkracht van uw zoon/dochter uit groep 3 t/m 8 over de
vorderingen in de groep tot nu toe.
Juf Ingrid
Vanaf deze week gaat zij weer rustig aan starten met re-integratie.
Zij zal op dinsdag en donderdag groep 6a ondersteunen voor een paar uur per dag vanaf
aankomende week.
Juf Saskia
Afgelopen vrijdag 23 oktober is Femm geboren. Wij wensen haar nog een mooi verlof toe
samen met haar hele gezin.
Meester Wim
Meester Wim is weer volledig hersteld.
Juf Anouk
Zij komt dinsdag weer werken op school, maandag heeft zij een studiedag.
Juf Merel
Zij is ziek, wij wensen haar beterschap!
Juf Annelies
Zij is ook ziek, wij wensen haar beterschap!
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Juf Els
Zij is onze kopieerjuf, zij is enkele weken geleden gevallen en het gaat langzaam iets beter met
haar. Wij hopen dat zij snel verder opknapt.
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